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تاریخ دریافت مقاله1395/8/30 :
تاریخ پذیرش مقاله1395/12/3 :

بررسي سالمت عمومي و استرس شغلي در کارکنان یک شرکت عمراني در سال 1394
4

جواد ملکوتي ،1وحيد غریبي* ،2محمد حسين ابراهيمي ،2شهرام ارسنگ جنگ ،3مهسا خدادادی تيرکالیي ،4منيره زینلي پور بنادکوکي ،4عادله واحدی

 .1کارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفهای ،دانشگاه علوم پزشکي قم ،قم ،ایران
 .2عضو هيأت علمي ،گروه مهندسي بهداشت حرفهای ،مرکز تحقيقات سالمت محيط و کار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ،شاهرود ،ایران
 .3مربي ،دانشگاه علوم پزشکي قم ،دانشکده بهداشت ،گروه مهندسي بهداشت حرفهای ،قم ،ایران
 .4دانشجو ،گروه مهندسي بهداشت حرفهای ،مرکز تحقيقات سالمت محيط و کار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ،شاهرود ،ایران

چکيده
سابقه و هدف :امروزه موضوعاتي همچون سالمت رواني کارکنان و استرس شغلي را از جمله عوامل مهم و مؤثر در بروز حوواد شوغلي
ي آینود .ایون پوژوه بوا هودف
خطرناکترین صنایع در دنيا به شمار مو 

يدانند .صنایع عمراني در بين صنایع و مشاغل مختلف جزو
م
تعيين وضعيت سالمت عمومي و استرس شغلي در بين کارگران یک پروژه عمراني در سال  1394انجام شده است.
مطالعهی توصيفي مقطعي از بين  330کارگر 118 ،نفر به طریق تصادفي انتخوا گردیدنود .ابزارهوای پوژوه

مواد و روشها :در این
شامل چک ليستي برای ثبت مشخصات دموگرافيک و پرسشنامههای سالمت عموومي ( )GHQ28و اسوترس شوغلي ( )HSEبوود کوه
دادهها از
همگي از روایي و پایایي مناسبي برخوردار بودند .نمرهگذاری سؤاالت به روش ليکرت صورت پذیرفت .ب همنظور تجزیه و تحليل 
کطرفه و همچنين نرم افزار  SPSSنسخه  21استفاده شد.
آزمونهای آماری کای دو ،تي مستقل و تحليل واریانس ی 

پنجگانهی استرس شغلي در وضعيت نوامطلو بودنود %33/1 .از کوارگران از

اسهای
یافتهها %91 :از کارگران حداقل در یکي از زیرمقي 
نظر وضعيت سالمت عمومي در وضعيت غيرطبيعي قرار داشتند .بوين متغيرهوای سوالمت عموومي و اسوترس شوغلي ارتبوا معنوادار
مشاهده گردید (.)p<0/001
يباشد از طرفي طبق نتایج ،استرس شوغلي اثور منفوي بور
نتيجهگيری :شيوع استرس شغلي در بين کارکنان پروژههای عمراني ،زیاد م 
ژهای
يگذارد لذا برای دستيابي بهتر به سالمت عمومي کارکنان ،باید به موضوع استرس شغلي توجه ویو 
روی سالمت عمومي کارگران م 
نظوارتهوای مراکوز بهداشوتي

داشت که از جمله راهکارهای کنترلوي ،جوذ و بکوارگيری کارشناسوان بهداشوت حرفوهای و افوزای
يگردد.
دانشگاههای علوم پزشکي بر پروژههای عمراني پيشنهاد م 

واژگان کليدی :سالمت عمومي ،استرس شغلي ،صنعت عمراني
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایيد:
Malakouti J, Gharibi V, Ebrahimi MH, Arsang Jang S, Khodadadi M, Zeinalipoor M, Vahedi A. Evaluation of General
health and job stress survey in civil project employees, 2015. Pejouhandeh 2016;21(5):272-281.

يدهود و
کار ،بخو مهموي از زنودگي افوراد را تشوکيل مو 
طهوای کواری
زمانهای زیادی از شبانه روز را در محي 
انسانها 

یهووای شووغلي و
يکننوود ( .)1هرگوواه بوين نيازمنوود 
س و ری م و 
یيهای کارگر تعادل وجود نداشوته باشود اسوترس بوجوود
توانا 
يآیود ( .)2روانشناسوان و دیگور صواح نظوران ،اسوترس را
م
یهم جمع شدن رویدادهای زندگي که سازگاری فورد را بوا
رو 
يدانند ،هر محرکي که در انسان
يزند م 
وضع موجودش برهم م 
ایجاد تون کنود و در او واکنشوي برانگيوزد عامول اسوترسزا
*نویسنوده مسؤول مکاتبات :وحيد غریبي؛ دانشگاه علوم پزشکي شاهرود ،دانشکده
بهداشووووت ،ایووووران؛ کوووود پسووووتي3618691651 :؛ پسووووت الکترونيووووک:
gharibivahid@gmail.com
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مقدمه

1

يشود .عامل اسوترسزا انسوان را در وضوعيتي قورار
شناخته م 
يدهد تا کوش هایي دروني یا بيروني نشان دهد .این عامول
م
یا محرک ممکن است یک رویداد یا وضعيت ،شرایط یا مشکل
باشد و تن ایجاد شده و پاسخ به ایون تون روی هوم رفتوه
يگویند (.)3
يآورند که به آن استرس م 
فرآیندی را به وجود م 
در سال  1992سازمان ملل متحد ،استرس شوغلي را بيمواری
قرن بيستم اعالم کرد و مدتي بعد سازمان جهاني بهداشت ،آن
را مشکل فراگير در سراسر جهان ذکر نمود (.)4
نالمللووي کووار ( International Labour
انجموون بووي 
 )Organization :ILOهزینههوا اسوترس شوغلا وارده بوه
کشورها را  1تا  3/5درصد توليد ناخالص داخلي اعالم نموده و

شماره  ،5پيدرپي  ،113آذر و دی 1395

شودهتورین پدیودهی تهدیود
استرس شغلي را ب هعنوان شناخته 
کنندهی سالمتا کارگران معرفا کرده است (.)5

انجمن پزشکان خانوادگي آمریکا برآورد نمودهاند که حودود
دوسوم از کساني که در محل کار یا دفتور خوود موورد معاینوه
نههایي از تن یا استرس هستند (.)6
يگيرند دارای نشا 
قرار م 
ماتتو و همکاران در مطالعه موروری خوود گوزارش کردنود کوه
استرس شغلي باعث کاه انگيزش و تالش افراد برای فعاليت
جسماني و ورزش مويشوود ( .)7اموروزه موضووعاتي همچوون
سالمت رواني کارکنان و استرس شغلي را از جمله عوامل مهم
و مؤثر در بروز حواد شغلي و پيامدهای جاني و مالي حاصول
يدانند ( .)8-13از این رو برای تأمين سوالمت عمووم
از آنها م 
کارکنان و بهبود عملکرد شغلي ،باید به موضوع استرس توجوه
جدی شود .در غير این صورت ،دستيابي به اهداف سازماني بوا
مشکل مواجه خواهد شد (.)14
برخي از عوامل مؤثر در سوالمت عموومي نظيور اخوتالالت
خوووا ( )16،15و اسووتعمال دخانيووات ( )18،17در حووواد
شووغلي مووؤثر هسووتند .توواکنون در مطالعووات متعووددی در
مارسووتانهووا ،صوونایع

طهووای کوواری مختلووف نظيوور بي
محووي 
الکترونيکي و در بين مراکز آت نشاني به بررسي ارتبا بوين
متغيرهای سالمت عمومي و استرس شغلي پرداخته شده است
( .)19-22توجووه بووه اسووترس شووغلي در صوونایع سوواختماني
ضروری است و اقدامات کنترلي باید در اولویت باشد (.)23
باتوجه به نقو موؤثر سوالمت عموومي کوارگران و ميوزان

مواد و روشها
مطالعهی توصيفي -مقطعوي روی  118نفور از مجمووع

این
 330نفر از کارکنان شاغل در یک شرکت عمراني (پروژه تونول
و راه) در سال  1394انجام شد .با عنایت به این موضوع که در
مطالعات همبستگي حداقل حجوم نمونوه  50نفور بورای بيوان
چگونگي همبستگي ضرورت دارد ( ،)25افراد مورد مطالعه بوه
دليل همگن بودن جامعه باتوجه به در دسترس بوودن ليسوت

افراد ،ب هطریق تصادفي ساده انتخا شدند؛ به طوری کوه 118
عدد تصادفي از طریق نرم افزار اکسل توليد شده و بوا انتخوا
این اعداد از ليست مرجع نمونهها تعيين شد و در صورت عودم
تمایل افراد بوه شورکت در مطالعوه ،شوماره بعودی جوایگزین
گردید.
نهای ،از چک ليسوتي کوه
جمعآوری اطالعات زمي 

ب همنظور
روایي آن توسط اسواتيد بهداشوت حرفوهای تأیيود شوده بوود
استفاده گردید .سؤاالت مندرج در این چک ليست با توجه بوه
اهووداف پووژوه شووامل س وؤاالتي در خصوووس سوون ،تأهوول،
تحصيالت ،مصرف دخانيات (سيگار و قليان) ،سابقهی بيمواری
مزمن ،اقامت در کارگاه (افراد مقيم در کارگاه افورادی هسوتند
که ب هطور شبانهروزی و ب هصورت خوابگواهي در پوروژه اسوکان
داشتند) ،قد و وزن ،ميزان استراحت در طول شبانه روز ،انجام
ورزش ،تحصيالت مرتبط با شغل و سابقهی شغلي بود .در ایون
بررسي جهت بررسي وضعيت سالمت عمومي از فرم  28سؤالي
پرسشنامهی سوالمت عموومي General Health ( GHQ28

پرسشنامهی

 )Questionnaireجهت تعيين استرس شغلي از
اسووتاندارد اسووترس شووغلي مؤسسووه Health and ( HSE
 )Safety Executiveانگلستان استفاده شد (.)26-29
پرسشنامهی سالمت عمومي توانوایي تمرکوز روی وظوایف،

اختالالت خوا  ،احساس فشوار (اسوترین) ،لوذت ،نواراحتي و
پرسشنامهی

يدهد (.)30
افسردگي افراد را مورد سنج قرا م 
يباشد اما فرم های کوتاه شوده ی ،30
اصلي دارای  60سؤال م 
 28و  12سؤالي آن در مطالعات مختلف استفاده شده اسوت و
ده ها مطالعه انجام شده در کشورهای مختلف دنيا مویود ایون
مطل است که کارایي فرم  28سؤالي تقریبا به هموان ميوزان
فرم  60سؤالي است( .)31فرم  28سؤالي این پرسشنامه دارای
چهار زیرمقياس عالیوم جسومي (سوؤال  1توا  ،)7اضوطرا و
يخوابي (سؤال  8تا  ،)14اختالل در عملکرد اجتماعي (سؤال
ب
 15تووا  )21و افسووردگي ( 22تووا  )28اسووت .ای ون پرسشوونامه
تاکنون در مطالعات بسياری در جهان مورد استفاده قرار گرفته
و روایي و پایایي آن تأیيد شده است؛ ضوری آلفوای کرونبوا
پرسشنامهی مذکور برابر  0/97گزارش شده است (.)32-37

يباشود؛
نمرهگذاری در این مطالعه به صورت ليکرت م 
روش 
اسهوا از صوفر توا  21و در
نمرهی هر فرد در هر یک از زیرمقي 

يتووان نمورات هور
کل پرسشنامه از صفر تا  84خواهد بود .مو 
آزمودني را ب هطور جداگانه محاسبه و گزارش نمووده و پوس از
آن نمرات چهار زیرمقياس عالیم جسمي ،اضطرا و بيخووابي،
اخووتالل در عملکوورد اجتموواعي و افسووردگي را جمووع کوورده و
نمرهی کلوي را ارایوه کورد .در ایون پرسشونامه نمورهی کمتور
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نکووه صوونایع
اسووترس شووغلي در بووروز حووواد شووغلي و ای و 
خطرناکترین

ساختماني در بين صنایع و مشاغل مختلف جزو
يآیند ( ،)24بو هطوور کول ،مطالعوات
صنایع در دنيا به شمار م 
بسيار محدودی در پروژههای عمراني انجوام شوده اسوت .ایون
مطالعه با هدف تعيين وضعيت سالمت عموومي کارکنوان یوک
شرکت عمرانوي (پوروژه تونول و راه) و ارتبوا آن بوا اسوترس
شغلي انجام گردیود توا نتوایج آن در واحود سوالمت ،ایمنوي و
محويط زیسووت پووروژه در جهووت بهبووود برنامووههووای کنترل وي
بهداشت شغلي استفاده شود.

جواد ملکوتي و همکاران 273 /

 /274دوماهنامه پژوهنده

کطرفه و همچنين نورم افوزار  SPSSنسوخه
تحليل واریانس ی 

 21استفاده گردید .ضمناً توان مطالعهی حاضور بوا اسوتفاده از
نرم افزار  G*powerنسخه  3/15و بوا در نظور گورفتن انودازه
تأثير  )44( 0/3احتموال خطوای نووع اول برابور  ،0/05درجوه
آزادی برابر  5و حجم نمونه  ،118برابر  0/805ب هدست آمد.

یافتهها
در افراد بررسي شده ،ميوانگين سوني  31/26±02/35سوال و
سابقهی کاری  10/02±03/43سال بود .اطالعات دموگرافيوک

و ویژگيهای جامعه مورد بررسي در جدول شماره  1ارایه شده
است .از نظر آماری ارتبا معنواداری بوين اسوترس شوغلي بوا
متغيرهای ورزش ،تحصيالت مرتبط با شغل و سوابقهی شوغلي
یکوه افوراد
يداری  %5مشاهده گردیود ،بو هطوور 
در سطح معن 
دارای تحصيالت مرتبط شغلي ،بدون سابقهی شغلي و افورادی
که عادت به ورزش کردن داشتند ،از ميانگين اسوترس شوغلي
کمتری برخوردار بودند (جدول  .)2ارتبا اسوترس شوغلي بوا
متغيرهووای سوون ( ،)p=0/145تأهوول ( ،)p=0/089تحص ويالت
( ،)p=0/361مصوورف دخانيووات ( ،)p=0/201بيموواری مووزمن
( ،)p=0/098اقامووت در کارگوواه ( ،)p=0/101شوواخص تووودهی
بوودني بزرگتوور مسوواوی ( 30چوواقي) ( )p=0/262و ميووزان
استراحت ( ،)p=0/864از نظر آماری معنادار نبود (.)p<0/05
يهای جمعيت مورد مطالعه.
جدول  .1خصوصيات دموگرافيک و ویژگ 
متغير
سن

تاهل
تحصيالت
تحصيالت مرتبط با شغل
سابقه ی شغلي
مصرف دخانيات
ورزش
بيماری مزمن

اقامت در کارگاه
شاخص توده بدني ()≤ 30

فراواني

درصد

کمتر از 30سال
 30 – 40سال
بيشتر از 40سال
متاهل
مجرد
زیردی لم
دی لم و باالتر
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
کمتر از 29/9

68
39
11
103
15
60
58
34
84
50
68
15
103
36
82
25
93
38
80
111

57/63
33/05
9/32
87/29
12/71
50/85
49/15
28/81
71/19
42/37
57/63
12/71
87/29
30/51
69/49
12/19
78/81
32/20
67/80
94/07

بيشتر از ( 30چاقي)

7

5/93

] [ Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir on 2023-01-07

يهای انجوام
دهندهی سالمت روان بهتر است .طبق بررس 


نشان
نقطوهی بورش  ،23شواخص ایون آزموون بورای

شده در ایران
جمعيت ایراني است ( .)39،38بودین ترتيو کوه افورادی کوه
يشود ،به عنوان سالمت عموومي
نمرهی آنها بين صفر تا  23م 

يشوود
مطلو و افرادی که نمرهی آنها  24و یا باالتر از  24مو 
بووه عنوووان افووراد دارای سووالمت عمووومي نووامطلو محسووو
يگردند (.)38
م
پرسشنامهی استرس شغلي  HSEشامل  35سؤال با هفوت

زیرمقياس ،تقاضا ،کنترل ،حمایت مسئولين ،حمایوت همکوار،
يباشد که پایوایي و روایوي
روابط بين همکاران ،نق و تغيير م 
آن در مطالعووهی آزادمرزآبووادی و همکوواران تعيووين شووده و
ضووری آلفووای کرونبووا آن 0/78گووزارش شووده اسووت (.)40
تاکنون در مطالعات متعددی از این پرسشونامه اسوتفاده شوده
اسها از  1توا
است ( .)42،41در این پرسشنامه هر کدام از مقي 
يشوووند؛ مي وانگين نموورات عبووارات در هوور
 5نمووره ده وي موو 
شدهی هر زیرمقياس است
زیرمقياس بيانگر مقدار اندازهگيری 
دامنهی تغييورات  1توا  5بووده کوه در آن  1حالوت

که دارای
مطلو و  5حالت پراسترس و نامطلو است .مطوابق توصويه
قتور ،افوراد در چهوار
طراحان پرسشنامه ب همنظور بررسي دقيو 
نتور از
طبقوهبنودی گردیدنود .افوراد پوایي 

گروه استرس شغلي
صدک  ،%20افراد در محدودهی خيلي نامطلو بوده کوه نيواز
به اقدام سریع درخصوس آنها وجود دارد؛ افراد با صودک بوين
 20تا  50درصد در محدودهی نامطلو بوده و نيواز بوه انجوام
اقدامات اصالحي در آینده ی نزدیک در این زمينه وجود دارد؛
صدک  50و باالتر از آن تا صدک کمتر از  %80در محودوده ی
مطلو قرار گرفته وليکن همچنان فرصوتهوایي بورای بهبوود
وضعيت محيط کار و ميزان استرس وجوود دارد؛ صودک  80و
بوواالتر از آن در محوودودهی خيلووي مطلووو قوورار گرفتووه و
يبایست شرایط محيط کار را به همين ترتي نگهداری نمود
م
( .)43در این مطالعه بو همنظوور جموعآوری اطالعوات از چوک
نامههای خودتکميلي ذکر شده استفاده شد که
ليست و پرس  
در طي جلسات گروهوي تکميول گردیود .جلسوات جموعآوری
اطالعات با دعوت از کارگران صنعت مورد نظور انجوام شود .در
تناموه کتبوي آگاهانوه و
جلسهی مورد نظر ضومن اخوذ رضوای 

آموزش در ارتبوا بوا سوالمت عموومي و اسوترس شوغلي ،در
نامهها بحث شود
خصوس نحوهی تکميل چک ليست و پرس  
و در پایان از شرکتکنندگان خواسته شد تا در هموان جلسوه
نسبت به تکميل آنها اقدام نمایند .در این بررسي جهت تجزیه
دادهها از آزمونهای آمواری کوای دو ،توي مسوتقل و
و تحليل 

سالمت عمومي و استرس شغلي در کارکنان یک شرکت عمراني
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نهای و ميانگين استرس.
جدول  .2ارتبا بين متغيرهای زمي 
متغير
تحصيالت مرتبط با شغل
سابقه ی شغلي
ورزش

فراواني

درصد

ميانگين استرس

آماره آزمون

دارد

34

28/81

2/42±0/51

t= -2/008

ندارد

84

71/19

2/6±0/45

دارد

50

42/37

2/67±0/47

t= 4/62

ندارد
دارد
ندارد

68
36
82

57/63
30/51
69/49

2/43±0/44
2/36±0/44
2/63±0/47

t=-3/201

گانوهی اسوترس
هفوت 

اسهوای
براساس هر کدام از زیر مقي 
شغلي افراد در چهار گوروه اسوترس شوغلي خيلوي نوامطلو ،
نامطلو  ،مطلو و خيلي مطلو طبقهبندی گردیدند .درصود
اسهای
فوراواني افوراد در سطووح مختلف بواتووجه به زیر مقي 

P-Value
0/047
0/002
0/002

استرس شوغلي در نموودار شوماره  1نشوان داده شوده اسوت.
وضعيت سالمت عمومي افراد تحت مطالعه با توجه به نقطوهی
شومارهی  2و  3ارایوه گردیوده

برش پرسشنامه ،در نمودارهای
است.

26.2
1.4

5.5

ناراحتي شدید

ناراحتي متوسط

ناراحتي خفيف

طبيعي

نمودار  .2توزیع فراواني افراد از نظر سالمت عمومي.

درصد فراواني

66.9
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اسهای استرس شغلي.
نمودار  .1درصد فراواني جمعيت مورد بررسي براساس زیر مقي 
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اسهای چهارگانه.
نمودار  .3توزیع فراواني افراد از نظر سطح سالمت عمومي در زیرمقي 

ب همنظور بررسوي ارتبوا بوين متغيور سوالمت عموومي بوا
متغيرهووای مسووتقل کيف وي و متغيرهووای کم وي بووه ترتي و از
آزمونهای کای دو و تي مستقل استفاده گردید .از نظر آمواری

ارتبا معناداری بين متغير سالمت عمومي با متغيرهوای وزن
( ،)p<0/021شاخص تووده بودني ( )p<0/0001و اسوتراحت
یکوه افوراد دارای
( )p<0/03وجود داشت (جدول )3؛ ب هطوور 
سالمت عمومي طبيعي نسبت به سوایر افوراد ،دارای ميوانگين
وزن و شاخص توده بدني کمتر و مناس تری بوده و در متغيور
ميزان استراحت ،ميانگين زموان اسوتراحت بيشوتری داشوتند.
ارتبا متغير سالمت عمومي با متغيرهای سون (،)p=0/0953
تأهل ( ،)p=0/153تحصيالت ( ،)p=0/0863مصورف دخانيات

( ،)p=0/0742بيموواری مووزمن ( ،)p=0/105اقامووت در کارگوواه
( ،)p=0/174ورزش ( ،)p0=0/094تحصيالت مرتبط بوا شوغل
سووابقهی شووغلي ( )p=0/101از نظوور آموواری

( )p=0/072و
معنادار نبود (.)p<0/05
تنها ارتبا معنادار ،در زیرمقياس های سوالمت عموومي بوا
متغيرهای مستقل کيفي و متغيرهوای کموي ،مربوو بوه زیور
يباشود
مقياس عالیم جسومي بوا متغيور مصورف دخانيوات مو 
( .)χ2=7/18 ،p<0/007بدین ترتي کوه افوراد دارای مصورف
دخانيات 3/41 ،برابر سایر افراد در معرض خطر قرار گرفتن در
زیرمقياس عالیم جسمي غير سالم هستند.

GHQ

طبيعي
غير طبيعي
p-value

وزن ()Kg

شاخص توده بدني

75/71 ± 8/7
79/55 ± 10/2
0/021

24/56± 2/6
25/63± 2/9
>0/0001

7/82 ± 1/9
6/53 ± 1/6
0/03

ب همنظور بررسي ارتبوا بوين دو متغيور اسوترس شوغلي و
سالمت عمومي از آزمون آماری کای دو استفاده شد .نتایج این
آزمون ،فرض وجود ارتبا بوين متغيرهوای اسوترس شوغلي و
سالمت عمومي را تأیيد نمود ( .)p<0/001در بررسوي ارتبوا
چهارگانهی متغير سالمت عمومي با متغير

اسهای
بين زیرمقي 

استرس شغلي مشخص گردید که تنها در زیر مقياس اخوتالل
يداری در سوطح  %10وجوود
در عملکرد اجتماعي ارتبا معن 
يتوان اظهار نمود که افراد دارای
دارد ( .)p=0/094این گونه م 
استرس شغلي نسبت به افراد بدون استرس شغلي ،بوه ميوزان
دو برابر بيشتر در معورض خطور قورار گورفتن در گوروه دارای
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جدول  .3ارتبا معنادار بين متغير سالمت عمومي و متغيرهای کمي.
استراحت (ساعت)

شماره  ،5پيدرپي  ،113آذر و دی 1395

عملکووورد اجتمووواعي غيرطبيعوووي (()OR=2 )0/881-4/51
هستند.

بحث

طهوای
اسوترسزا در محوي 

نامناس  ،ب هعنوان برخي از عوامول
کاری مطرح است (.)51
محققين در این پژوه دریافتند که بين استرس شوغلي و
متغير ورزش ارتبا معنادار و معکوس وجود دارد ()p>0/05؛
تهوای ورزشوي را در طوي
بدین ترتي که افورادی کوه فعاليو 
روزانهی خود داشتند ب هطور معنواداری از ميوانگين

برنامههای

نتری برخوردار بودنود .ایون موضووع دقيقواً مؤیود
استرس پایي 
تهوای ورزشوي را در
توصي هها و شواهدی است که انجام فعالي 
يدانند (.)53،52،12
کنترل و مدیریت استرس مؤثر م 
در این بررسي مشوخص گردیود کوه  %33/1از افوراد تحوت
مطالعه از سالمت عموومي مناسوبي برخووردار نبودنود؛ از ایون
مقدار  %26/2از افراد ناراحتي خفيف %5/5 ،ناراحتي متوسط و
يهای شدید داشتند .حلواني و همکواران
 %1/4از افراد ناراحت 
در مطالعهای که روی کارکنوان معودن سور و روی کوشوک
انجام دادند ،دریافتند که  %25/8از کارگران از سالمت عمومي
مناسبي برخووردار نيسوتند ( .)35در مطالعو های کوه هاشومي
نظری و همکاران روی کارکنان سازمان آت نشواني تهوران
انجام دادنود دریافتنود کوه در مجمووع  %15/2از افوراد موورد
يانود ( .)31ایون تفواوت در
مطالعه ،مشکوک به اختالالت روان 
مطالعات مختلف ممکن است بنابر دالیل متعدی نظيور تفواوت
در نوع صنعت و حرفهی مورد بررسوي ،تفواوت در سوبکهوای
رهبری و مدیریت در سازمانها ،شرایط ب هکارگيری ،گوزین و
تهای کارکنان در مشاغل مختلف نظير آت نشاني باشد.
قابلي 
در این مطالعه مشخص گردیود کوه  %30/3از افوراد از نظور
يخووابي %31/3 ،از
عالیم جسمي %31/8 ،از نظر اضطرا و بو 
نظر اختالل در عملکرد اجتماعي و  19/3از نظر افسوردگي در
قتوور مالحظووه
وضووعيت غيرطبيعوي هسووتند .بووا بررسوي دقيو 
يهوای متوسوط و شودید در
يگردد که درصد فراواني ناراحت 
م
يخوابي ،اختالل در
اسهای عالیم جسمي ،اضطرا و ب 
زیرمقي 
عملکرد اجتماعي و افسردگي ب هترتيو  %6/9 ،%11/8 ،%7/6و
يخووابي
يشود کوه زیرمقيواس اضوطرا و بو 
 %2/8مشاهده م 
بيشترین فراواني و زیرمقياس افسردگي کمترین فراوانوي را در
ادهاند.
اسهای چهارگانه به خود اختصاس د 
بين زیرمقي 
يهای متوسط و شدید در زیرمقياس
باالبودن فراواني ناراحت 
يتواند بنابر دالیلي مانند بارکواری زیواد،
يخوابي م 
اضطرا و ب 
فقدان کنترل روی وظيفه ،ابهام در وظيفه ،مسایل اقتصوادی و
تهوای کواری و خوانوادگي
مالي ،تضاد بين نق ها و مسوؤولي 
( ،)51نوبت کاری ،عدم اسوتراحت کوافي ،فشوارهای روانوي از
جان محيط کار و جامعه و اطرافيان باشد.
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نتایج این مطالعه مبنوي بور عودم ارتبوا معنوادار اسوترس
شغلي بوا متغيرهوای سون ،تأهول ،سوطح تحصويالت ،مصورف
یهووای مووزمن و چوواقي بووا نتووایج مطالعووات
دخاني وات ،بيمووار 
يزاده ،یادگارفرد ،سوری ،اس کتور و کووونن مطابقوت دارد
لطف 
(.)45-49( )p<0/05
مطالعهای تحت

البته حيدرآبادی و همکاران در سال 2016
عنوان بررسا وضوعيت اسوترس شوغلا و عوامول اسوترسزا
مرتبط بوا کوار بوين کارکنوان شواغل در یکوا از کارخانجوات
افتههای آنهوا نشوان داد کوه
ریسندگا کشور انجام دادند که ی 
افرادی که دارای سن کمتر از  30سال بودند ،ب هطور معناداری
ميزان استرس بيشتری را تجربه ميکردند (.)50
همانطور که ذکر شد از نظر آمواری ارتبوا معنواداری بوين
سابقهی

استرس شغلي با متغيرهای تحصيالت مرتبط با شغل،
شغلي و ورزش در سطح معني داری  %5مشاهده گردید.
متغير تحصيالت مرتبط بوا شوغل در سوایر مطالعوات موورد
بررس وي قوورار نگرفتووه اسووت .در ای ون مطالعووه ارتبووا متغي ور
تحصيالت مرتبط شغلي با استرس شغلي بو هنحووی اسوت کوه
افووراد دارای تحص ويالت موورتبط شووغلي از مي وانگين اسووترس
يتوانود بو هدليول
کمتری برخوردار بودند .علت این موضووع مو 
آگاهي هرچه بيشتر این افراد از محيط کار و وظایفي باشد کوه
يدهنوود .ابهووام در
ای ون افووراد در محوول کووار خووود انجووام موو 
یهای وظيفه یا شغل ب هعنوان یکوي از منوابع اسوترس
نيازمند 
مطرح گردیده است (.)51
از دیگر یافته ای ایون پوژوه ایون اسوت کوه افوراد دارای
سابقهی شغلي ،با استرس بيشتری در محيط کار روبرو هستند

که البته با توجه به ميانگين نمره استرس شغلي ایون دسوته از
يتوانود
کارکنان ،در وضعيت متوسط قرار دارد؛ این موضووع مو 
بنابر دالیل متعددی نظير افزای سطح انتظارات ایون افوراد از
موودیران سووازمان و موودیران از ای ون افووراد باشوود .افووراد دارای
تجربوهی بيشوتری در رویوارویي بوا مشوکالت

سابقهی شغلي،

تهوای
محيط کار و تعامول بوا همکواران دارنود و عودم حمایو 
يتواند منجر به بوروز اسوترس شوود .مؤسسوه
مناس از آنها م 
يدارد کووه
ایمنوي و بهداشووت شووغلي کشووور آمریکووا اعووالم مو 
یهای وظيفه یا شوغل نظيور بارکواری ،فقودان کنتورل
نيازمند 
روی وظيفه و فاکتورهای سوازماني نظيور رفتارهوای مودیریتي
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معنواداری بوين متغيور سوالمت عموومي بوا متغيرهوای وزن و
شاخص توده بدني وجود دارد ب هنحوی که افراد دارای سوالمت
عمومي طبيعي نسبت به سایر افراد از ميانگين وزن و شواخص
توده بدني کمتور و مناسو توری برخووردار بوودهانود .داوران و
همکاران در مطالعهی خود بين مردان چاق دریافتند که این
اسهای خودبيمارانگواری و ضوعف
افراد نمرات باالیي را در مقي 
دهنودهی


نشان
رواني کس کردهاند .نمرهی باال در این مقياس
تهای مبهم و نامشخص جسمي اسوت ( .)57نتوایج ایون
شکای 
مطالعه با مطالعهی مذکور از این حيث همخواني دارد.
در برخي از مطالعات ،ذکر شده است که شوواهد بورای ایون
فرضيه که افزای شاخص تودهی بودني الزامواً بوا اخوتالالت و
یهای رواني همراه است ،ناکافي است ( .)58همچنين در
بيمار 
این مطالعه ارتبا متغير سالمت عموومي بوا متغيرهوای سون،
تأهل ،تحصيالت ،مصرف دخانيات ،بيمواری موزمن ،اقاموت در
سوابقهی شوغلي از

کارگاه ،ورزش ،تحصيالت مرتبط با شغل و
نظر آماری معنادار نبود (.)p<0/05
مطالعهی صميمي ،بين متغير سالمت عمومي بوا متغيور

در
سن و استعمال سيگار ب هترتي ارتبا غير معنوادار و معنوادار
یافت شد ( )59که این عدم ارتبا معنادار در خصوس متغيور
سن با نتوایج ایون مطالعوه همخوواني دارد .در مطالعوهای کوه
بيگوودلي و همکوواران روی پرسووتاران انجووام دادنوود تفوواوت
معناداری بين سالمت روان پرستاران متأهل و مجرد مشواهده
افتهی این پژوه همخواني دارد .در
نشد ()60؛ این نتيجه با ی 
مطالعهی هاشمي و همکاران روی کارکنان آت نشاني بوين

شيوع موارد مشکوک به اختالل روانوي و افوزای سون ،مودت
اشتغال در پست ،تحصويالت و تأهول ارتبوا معنوادار م بتوي
يرسد که یکي از علل عدم همخوواني
یافت شد ( .)31ب هنظر م 
برخي از نتایج این مطالعه با سایر مطالعات بوا موضووع مشوابه،
يباشد.
تفاوت در مشاغل و گروههای مورد بررسي م 
نتوایج بررسوي ارتبوا بوين متغيرهوای سوالمت عموومي و
استرس شغلي نشان داد که ارتبا معناداری و معکوسوي بوين
متغيرهووای اسووترس شووغلي و سووالمت عمووومي وجووود دارد
( )p>0/05که با مطالعات وثووقي و همکواران ( )61و دانو و
همکاران ( )62مطابقت داشت .همچنين در مطالعهی شويگمي
و همکاران که در بين کارکنان یوک شورکت الکترونيکوي در
ژاپن انجام شد ارتبا معناداری بين استرس شغلي و سوالمت
روان کوووارگران یافوووت شووود ( .)63همچنو وين در مطالعوووات
جداگانهای که در بين پرستاران انجام شده است ،ارتبا آماری

معناداری بين استرس شغلي و سطح سالمت عمومي یافت شد
( .)65،64،60در مطالعهای که گودین و همکاران انجام دادند
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اسها کمتورین
زیرمقياس افسردگي که در بين سایر زیرمقي 
فراواني را به خوود اختصواس داده اسوت دربرگيرنوده موواردی
است که با افسردگي وخيم و گرای بوه خودکشوي مرتبطنود.
یکي از دالیل پایين بودن درصد فراوانوي در ایون زیور مقيواس
يتواند اعتقادات مذهبي کارگران نسبت به مقولهی خودکشي
م
باشد که در دین مبين اسالم این موضوع نهي شده است (.)54
اندازهگيری سالمتي ،ارزیابي حاالت سوالمتي

روشهای

یکي از
افراد از خودشان است ( .)55زیرمقياس عالیم جسماني دربواره
احساس افراد نسبت به وضع سالمت خود و احساس خسوتگي
تبهی دوم را از
در افراد است .در این پژوه این زیر مقياس ر 
يهای متوسط و شدید به خود اختصاس داده است.
نظر ناراحت 
يتوان به عدم شادابي و نشوا
يها م 
از جمله دالیل این ناراحت 
در زنوودگي ،عوودم اسووتراحت کووافي ،سووبک زنوودگي نادرسووت،
استعمال دخانيات ،چاقي و ب هطور کلي کيفيت پوایين زنودگي
این افراد نام برد .در طي ایون بررسوي زیرمقيواس اخوتالل در
رتبوهی سووم را از نظور نواراحتي متوسوط و

عملکرد اجتماعي
شدید بوه خوود اختصواس داده اسوت .عودم توانوایي افوراد در
یهای شوغلي و مسوایل زنودگي روزموره از
رویارویي با نيازمند 
يباشود.
جمله عوامول اخوتالل در عملکورد اجتمواعي افوراد مو 
همچنين از نظر آماری ارتبا معنواداری بوين متغيور سوالمت
یکه افراد دارای
عمومي و ميزان استراحت وجود داشت؛ ب هطور 
سالمت عمومي طبيعي نسبت به سایر افراد در طول شبانهروز،
ميانگين زمان استراحت بيشتری داشتند.
براساس پوژوه مکرموي و همکواران کوه در ارتبوا بوا
سالمت عمومي و کيفيت خووا کارکنوان نوبوت کوار در یوک
کارگاه پرس انجام شد مشخص گردید کوه  %36/7از کارکنوان
در وضعيت سالمت عمومي نوامطلو قورار دارنود و  %50آنهوا
کيفيت خوا نامناس داشتند .در ایون بررسوي بوين کيفيوت
خوا و سالمت عمومي ارتبوا معنوادار یافوت شود ( .)38در
مطالعهی دیگری که توسط حجتي و همکاران کوه بوا هودف

بررسي ارتبا کيفيت خوا و سوالمت عموومي در راننودگان
رابطوهی

اتوبوس انجام شد مشخص گردید کوه از نظور آمواری
مستقيم و معنواداری بوين کيفيوت خووا و سوالمت عموومي
رانندگان وجود دارد ( .)39همچنين در مطالعات انجام شده در
يخووابي بور سوالمت
گروه پرستاران ذکر شده است که اثور بو 
يخووابي
عمومي پرستاران از نظر آماری معنادار بوده است و بو 
يگوردد (.)56
در پرستاران باعث کاه سالمت عمومي آنها م 
يگردد که نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات مذکور
مالحظه م 
همخواني دارد.
محققين در ایون مطالعه دریافتند که از نظور آماری ارتبا
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ارتبا آماری معناداری بين اثورات تجمعوي اسوترس شوغلي و
شاخصهای سالمت عمومي یافتند ( .)20در مطالعهی نصيری

و همکاران مشخص شد که استرس شغلي ،بو هطوور معنواداری
يشوود
سب افزای اختالالت اسکلتي و عضالني کارکنوان مو 
يگردد که نتوایج مطالعوات موذکور بوا نتوایج
( .)66مالحظه م 
يرسد نوع استرس
حاصل از این مطالعه مطابقت دارد؛ ب هنظر م 
يهوای محول کوار
کنندهی اثرات رواني با نوع ویژگ 

شغلي ایجاد

يرود در بررسوي
هموانطوور کوه انتظوار مو 

ارتبا دارد (.)21
اسهوای پرسو ناموه سوالمت عموومي بوا
ارتبا بين زیرمقي 
استرس شوغلي ،تنهوا بوين زیور مقيواس اخوتالل در عملکورد
اجتماعي با استرس شوغلي در سوطح  %10ارتبوا معنواداری
یافت شود ( .)p=0/094در واقوع افوراد دارای اسوترس شوغلي
نسبت به افراد بدون استرس شغلي ،به ميوزان دو برابور بيشوتر
در معرض خطر قرار گرفتن در گوروه عملکورد اجتمواعي غيور
طبيعي (( )OR=2 )0/881 -4/51هستند.
يشوود
سؤاالتي که در زیرمقياس عملکرد اجتماعي مطرح م 
یهوای شوغلي
در ارتبا با توانایي افراد در رویارویي با نيازمند 
اسوترسزا در

است که این سؤاالت ارتبا نزدیکوي بوا عوامول
طهای کار دارد ،فلذا این ارتبا دور از ذهن نيست.
محي 

نتيجهگيری
استرس شغلي در پروژههای عمراني باال گزارش شده اسوت.
از طرفي ،بر طبق این مطالعوه اسوترس شوغلي اثور منفوي بور
يگذارد لوذا بورای
سالمت عمومي کارگران پروژههای عمراني م 
دستيابي بهتر به سالمت عموومي کارکنوان ،بایود بوه موضووع
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یکوه در هنگوام
ژهای داشوت بو هطوور 
استرس شغلي توجه ویو 
بررسي سالمت عمومي کارکنان شاغل در پروژههوای عمرانوي،
توجه به شيوع استرس شغلي بایود در اولویوت بررسوي باشود.
بررسي و مطالعهی وضعيت سالمت عمومي کارکنان و استرس
يتوانود اطالعوات ارزشومندی را در
طهای کار م 
شغلي در محي 
ارتبا با وضعيت سالمت رواني کارکنوان و الیو ههوای پنهواني
يتواند بوه طریوق موؤثری در
محيط کار ارایه دهد .این نتایج م 
طهای کوار اسوتفاده شوود.
اتخاذ تدابير کنترلي مخاطرات محي 
جذ و ب هکارگيری کارشناسان بهداشت حرفهای اولين قدم در
پيشبرد اقدام فوق است چرا که استفاده از افراد بوا رشوتههوای
دهی
پاسوخگووی نيازهوای پيچيو 

تحصيلي غير مورتبط ،دیگور
سالمت شغلي کارکنان نخواهد بود و این روی هی غلوط بایود بوا
نظارتهای بيشتر مراکز بهداشتي دانشگا ههوای علووم پزشوکي

اصالح و رفع شود .ب هطور کل با توجه بوه نتوایج ایون مطالعوه،
فرضيه اوليه مبني بر ارتبا معنادار سالمت عمومي و اسوترس
تهای ایون مطالعوه
يگيرد .از محدودی 
شغلي مورد تأیيد قرار م 
يتوان به کمبود مطالعات مشابه در صنایع و ب هطور اخص در
م
صنایع عمراني اشاره نموود کوه قابليوت مقایسوه و بحوث روی
يگردد در پژوه های آتي،
ينماید؛ توصيه م 
نتایج را محدود م 
بيشتر به این گروه از مشاغل و صنایع توجه گردد.

تشکر و قدرداني
بدینوسيله از زحمات پرسونل و مودیریت محتورم ایمنوي و
يآید.
بهداشت پروژه کمال تشکر و قدرداني به عمل م 
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